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Närvarande 

Magnus Karlsson, Julien Sahlin, Karl Jevås, Anders Persson, Thomas Berneving, Hannes Udén, Elliot Nordin 

Rae, Janne Otterström, Katarina Melander, Adam Wahlström, Arvid Andreasson, Jimmy Andréasson 

El, ventilation och ljudisolering 
Dessa jobb beställs från Edvardssons (El och Bygg). Vi räknar i dagsläget med att det kommer att utföras 

under juni månad (enligt Magnus). Under denna tid bör vi inte flytta något till den nya lokalen. 

Packning 
Klubbarna kan börja packa det som inte behövs under sista mötena i juni. Samtidigt rekommenderas 

klubbarna att avsluta vårterminens verksamhet under första halvan av juni. 

Varje klubb kan packa det som de anser behövs för verksamheten i den nya lokalen. Det behöver i detta 

sammanhang inte avgöras vilken klubb som äger prylarna. 

Privata prylar 
Vi går ut allmänt i varje klubb och informerar om att den som har privat prylar i lokalen bör ta hand om dem. 

Annars finns risk att de inte kommer med i flytten och i så fall slängs eller säljs. 

Låsbara skåp 
De som har prylar i de låsbara skåpen skall informeras om att de bör ta hand om dessa prylar innan flytten. I 

samband med detta frågar vi också om dessa personer även behöver ett låsbart skåp i den nya lokalen. 

Prylar som blir över 
Det är inte osannolikt att det blir en del prylar över när alla klubbar och personer packat/tagit hand om sina 

prylar. 

Dessa prylar kommer vi att sälja eller slänga. 

Information 
Information kommer att gå ut via mail och Facebook. Dessutom kommer det att finnas en sida på vår 

Hemsida där aktuell information finns. Det blir just denna sida som innehåller vår officiella information. 

Janne Otterström kommer att sköta denna sida, men självklart behövs input från alla som vill ha med 

information där. 

Tankar kring nya lokalen 
Under mötet tittade vi på den nya lokalen. Den känns väldigt bra och det fanns massor av idéer kring hur vi 

kan inreda den. Ännu har vi inget sätt att samla dessa idéer, men tills vidare kan de mailas till Janne 

(janne.otterstrom@usfvast.se). 
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